نگاهی به وضعیت بازار
1400-02-15

بورس اوراق بهادارتهران(سهامی عام)

-1نمای كلی بازار

نام شاخص

امروز

422,700

1,165,000
12:20

12:05

11:50

11:35

423,026

11:20

شاخص صنعت

1,014,655

422,750

1,166,000

11:05

شاخص قيمت(هم وزن)

274,932

422,800

1,167,000

10:50

شاخص قيمت

304,942

422,850

1,168,000

10:35

شاخص كل (هم وزن)

422,855

422,900

1,169,000

10:20

شاخص آزاد شناور

1,688,014

422,950

1,170,000

10:05

شاخص بازار دوم

2,378,824

423,000

1,171,000

09:50

شاخص بازار اول

855,515

423,050

1,172,000

09:35

شاخص كل

1,172,262

423,100

1,173,000

1,167,045

-2آمار معامالت به تفکیک بازارها

بازار

تعداد معامله حجم معامله

ارزش معامله

4,202

1,024,694

51,337,153,000

4

19,000

19,000,000,000

279,167

3,670,427,890

19,971,158,297,805

بازار صندوقهای قابل معامله

73,284

546,060,065

11,535,149,766,315

جمع كل بازارها

356,657

4,217,531,649

31,576,645,217,120

بازار اوراق مشتقه
بازار اوراق بدهي
بازار سهام

-3جزئیات معامالت خرد (بازار نقد)

تعداد معامله حجم معامله

ارزش معامله

نوع اوراق بهادار
سهام عادی بورس

260,411

3,573,775,657

18,914,181,114,084

حق تقدم بورس

18,753

52,402,233

364,442,183,721

279,164

3,626,177,890

19,278,623,297,805

بازار سهام(خرد)

-4جزئیات معامالت بلوك (بازار نقد)
تعداد معامله

حجم معامله

ارزش معامله

نماد معامالتي

نام شركت

20,000,000

249,600,000,000

واميد2

گروه مديريت سرمايه گذاری اميد

1

249,060,000,000

همراه2

شركت ارتباطات سيار ايران

1

10,500,000

وصندوق2

سرمايه گذاری صندوق بازنشستگي

1

13,750,000

193,875,000,000

3

44,250,000

692,535,000,000

بازار سهام (بلوك)
-5جزئیات معامالت عمده ،انتقالی (بازار نقد)
موردی وجود ندارد.
-6پیام های ناظر
متن كامل پيغام

موضوع
توقف نماد (ونوين )1به علت افشای اطالعات با

به اطالع ميرساند نماد معامالتي شركت بانكاقتصادنوين (ونوين )1با توجه به افشای اطالعات با اهميت گروه ب ،متوقف گرديد .نماد مذكور حداكثر تا ساعت  10روز معامالتي

اهميت گروه ب

جاری با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد .مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

به اطالع سرمايه گذاران محترم مي رساند ،با توجه به پايان دوره معامالتي و فرارسيدن زمان تسويه فيزيكي قراردادهای اختيار معامله خريد و فروش سهام شركت گسترش نفت
و گاز پارسيان (پارسان) در سررسيد ارديبهشت ماه  ،1400نكات مهم درخصوص اعمال قراردادهای مذكور مطابق "دستورالعمل معامالت قرارداد اختيارمعامله در بورس اوراق
بهادار تهران و فرابورس ايران ،مصوب  26/02/1397هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار" به شرح زير است -1:دارندگان موقعيت باز خريدی كه مايل به تسويه فيزيكي
قراردادهای خود مي باشند ،بايد پس از دريافت پيغام از سامانه برخط مبني بر امكان ارسال درخواستهای اعمال ،نسبت به ارسال درخواست های تسويه فيزيكي خود از طريق
سامانه برخط اقدام كنند .همچنين در زمان تسويه فيزيكي ،دارندگان موقعيت باز فروش به طور پيش فرض ،متعهد به تسويه فيزيكي همه موقعيت های باز خود مي باشند .از
آنجايي كه اعمال قراردادها به صورت غيرخودكاراست ،مسئوليت عدم اعالم درخواست اعم,ال ،بر عهده مشتری مي باشد -2.آن دسته از دارندگان موقعيت باز خريد كه در
اطالعيه درخصوص تسويه فيزيكي اختيارمعامالت سررسيد نقدی ،امكان تسويه نقدی برای شان وجود نداشته است ،در صورت تمايل مي توانند مجدداً در زمان تسويه فيزيكي و در مهلت زماني تعيين شده ،درخواست تسويه
فيزيكي خود را از طريق سامانه برخط ارسال نمايند -3.در تسويه فيزيكي ،امكان اعمال قرارداد اختيار معامله به ميزان كسری از اندازه قرارداد وجود ندارد -4.از آنجايي كه اعمال
(پارسان) در سررسيد ارديبهشت1400
به روش تسويه فيزيكي برای همه قراردادها اعم از «در سود»« ،بي تفاوت» و «در زيان» قابل انجام مي باشد ،لذا دارندگان موقعيت باز خريد بايد در سامانه اعمال ،موافقت خود
را با تسويه فيزيكي اين قراردادها اعالم نمايند -5.به منظور سهولت در اجرای فرآيند ارسال درخواست اعمال برای كارگزار و مشتری ،در تسويه فيزيكي ،گزينه ای با عنوان
«موافقت با اعمال حداكثری» تعبيه شده است .مشتری با انتخاب اين گزينه اعالم مي كند كه در زمان تسويه فيزيكي ،موافق اعمال همه موقعيت های باز خ,ود مي باشد -6 .بر
اساس مواد  42و  44دستورالعمل مذكور ،به مقدار موجودی دارايي پايه در كد معامالتي فروشنده اختيار خريد تسويه به صورت فيزيكي انجام شده و مابقي موقعيتهای تخصيص
يافته بر اساس آخرين قيمت مبنای دارايي پايه در سررسيد فيزيكي ،تسويه نقدی مي شود -7.در صورت نكول دارندگان موقعيت باز فروش ،قرارداد اختيار معامله ،تسويه نقدی
شده و مشمول جريمه خواهد شد.

به اطالع سرمايه گذاران محترم مي رساند ،با توجه به پايان دوره معامالتي و فرارسيدن زمان تسويه فيزيكي قراردادهای اختيار معامله خريد و فروش سهام شركت فوالد خوزستان
(فخوز) در سررسيد ارديبهشت ماه  ،1400نكات مهم درخصوص اعمال قراردادهای مذكور مطابق "دستورالعمل معامالت قرارداد اختيارمعامله در بورس اوراق بهادار تهران و
فرابورس ايران ،مصوب  26/02/1397هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار" به شرح زير است -1:دارندگان موقعيت باز خريدی كه مايل به تسويه فيزيكي قراردادهای خود
مي باشند ،بايد پس از دريافت پيغام از سامانه برخط مبني بر امكان ارسال درخواستهای اعمال ،نسبت به ارسال درخواست های تسويه فيزيكي خود از طريق سامانه برخط اقدام
كنند .همچنين در زمان تسويه فيزيكي ،دارندگان موقعيت باز فروش به طور پيش فرض ،متعهد به تسويه فيزيكي همه موقعيت های باز خود مي باشند .از آنجايي كه اعمال
قراردادها به صورت غيرخودكاراست ،مسئوليت عدم اعالم درخواست اعمال ،بر عهده,مشتری مي باشد -2.آن دسته از دارندگان موقعيت باز خريد كه در سررسيد نقدی ،امكان
اطالعيه درخصوص تسويه فيزيكي اختيارمعامالت

تسويه نقدی برای شان وجود نداشته است ،در صورت تمايل مي توانند مجدداً در زمان تسويه فيزيكي و در مهلت زماني تعيين شده ،درخواست تسويه فيزيكي خود را از طريق

(فخوز) در سررسيد ارديبهشت 1400

سامانه برخط ارسال نمايند -3.در تسويه فيزيكي ،امكان اعمال قرارداد اختيار معامله به ميزان كسری از اندازه قرارداد وجود ندارد -4.از آنجايي كه اعمال به روش تسويه فيزيكي
برای همه قراردادها اعم از «در سود»« ،بي تفاوت» و «در زيان» قابل انجام مي باشد ،لذا دارندگان موقعيت باز خريد بايد در سامانه اعمال ،موافقت خود را با تسويه فيزيكي اين
قراردادها اعالم نمايند -5.به منظور سهولت در اجرای فرآيند ارسال درخواست اعمال برای كارگزار و مشتری ،در تسويه فيزيكي ،گزينه ای با عنوان «موافقت با اعمال حداكثری»
تعبيه شده است .مشتری با انتخاب اين گزينه اعالم مي كند كه در زمان تسويه فيزيكي ،موافق اعمال همه موقعيت های باز خود مي باشد -6,.بر اساس مواد  42و 44
دستورالعمل مذكور ،به مقدار موجودی دارايي پايه در كد معامالتي فروشنده اختيار خريد تسويه به صورت فيزيكي انجام شده و مابقي موقعيتهای تخصيص يافته بر اساس آخرين
قيمت مبنای دارايي پايه در سررسيد فيزيكي ،تسويه نقدی مي شود -7.در صورت نكول دارندگان موقعيت باز فروش ،قرارداد اختيار معامله ،تسويه نقدی شده و مشمول جريمه
خواهد شد .جريمه نكول بر

حراج مجدد نماد معامالتي(واميدح)

به اطالع مي رساند،نماد معامالتي حق تقدم شركت مديريت سرمايه گذاری اميد(واميدح)با توجه به عدم كشف قيمت در روز معامالتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با
استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد .مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

بازگشايي نماد معامالتي اختيارمعامالت خريد و

به اطالع سرمايه گذاران محترم مي رساند ،نماد معامالتي قراردادهای اختيار معامله خريد و فروش سهام بانك پارسيان با سررسيدهای ارديبهشت ماه و مهرماه  ،1400با توجه به

فروش سهام (وپارس)

بازگشايي نماد اصلي در بازار نقد (وپارس) با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت ابزارهای نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

بازگشايي نمادهای معامالتي(دفرا)(،لخزر)(،وپاسار)

به اطالع مي رساند،نماد معامالتي شركت های فرآوردههای تزريقي ايران (دفرا)،پارس خزر (لخزر)و بانك پاسارگاد (وپاسار) با توجه به افشای اطالعات با اهميت گروه "الف"
بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

توقف نماد (وپارس )1به علت افشای اطالعات با

به اطالع ميرساند نماد معامالتي شركت بانكپارسيان (وپارس )1با توجه به افشای اطالعات با اهميت گروه ب ،متوقف گرديد .نماد مذكور  60دقيقه ديگر با محدوديت دامنه

اهميت گروه ب

نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد .مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

به اطالع كليه فعاالن محترم بازار سرمايه مي رساند ،معامالت قراردادهای اختيارمعامله خريد و فروش سهام بانك صادرات ايران (وبصادر) با سررسيد آبان ماه  1400از امروز
چهارشنبه مورخ  1400/02/15در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زير آغاز مي گردد:نماد معامالتي دارايي پايه :وبصادرنحوه درج قرارداد :حداقل سه قرارداد؛ حداقل يك قرارداد
در سود ،يك قرارداد بي تفاوت ،حداقل يك قرارداد در زياننماد معامالتي قراردادهای اختيار معامله خريد:ضصاد-8030اختيارخ وبصادر1400/08/12-1600-ضصاد-8031اختيارخ
وبصادر1400/08/12-1800-ضصاد-8032اختيارخ وبصادر1400/08/12-2000-ضصاد-8033اختيارخ وبصادر1400/08/12-2500-ضصاد-8034اختيارخ وبصادر-3000-
1400/08/12ضصاد-8035اختيارخ وبصادر1400/08/12-3500-ضصاد-8036اختيارخ وبصادر1400/08/12-4000-ضصاد-8037اختيارخ وبصادر1400/08/12-4500-نماد
معامالتي قراردادهای اختيار معامله فروش:طصاد-8030اختيارف وبصادر1400/08/12-1600-طصاد-8031اختيارف وبصا,در1400/08/12-1800-طصاد-8032اختيارف وبصادر-
آغاز دوره معامالتي اختيار خريد و فروش (وبصادر) 2000-1400/08/12طصاد-8033اختيارف وبصادر1400/08/12-2500-طصاد-8034اختيارف وبصادر1400/08/12-3000-طصاد-8035اختيارف وبصادر-3500-
با سررسيد آبان ماه 1400

1400/08/12طصاد-8036اختيارف وبصادر1400/08/12-4000-طصاد-8037اختيارف وبصادر1400/08/12-4500-ساير مشخصات قراردادهای اختيار معامله به شرح زير مي
باشد:اندازه قرارداد 1000 :سهمسقف هر سفارش 100 :قراردادحداقل تغيير قيمت هر سفارش :يك ريالدامنه نوسان :نداردروزها و ساعات معامالتي :شنبه تا چهارشنبه  9:00تا
12:30سقف موقعيت های باز و هم جهت :بدون محدوديتدوره معامالتي 1400/02/15 :لغايت 1400/08/12ضرايب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمين اوليه ،الزم و حداقل
وجه تضمين اين قراردادها A=20% B=10%:نسبت حداقل وجه تضمين%70 :ضريب گرد كردن 100،000 :زمانبندی فرآيند اعمال:الف)زمان تسويه نقدی :يك روز كاری پيش از
سررسيدب)زمان تسويه فيزيكي :سررسيدامكان تسويه نقدی به كسری از اندازه قراردا,د :وجود دارد.سبك اعمال :اروپايينحوه اعمال :غيرخودكارنوع تسويه در سررسيد:الف)تسويه
فيزيكيب)تسويه نقدی (در صورت توافق طرفين)همچنين نكات مهم در خصوص معامالت قراردادهای مذكور به شرح زير است -1:معامالت مربوط به اين قراردادها تنها به
صورت برخط بوده و صرفاً از طريق كارگزاراني كه مجوز معامالت برخط در اين بازار را دارا باشند ،قابل انجام است -2 .با توجه به راه اندازی سامانه مديريت ريس

به اطالع كليه فعاالن محترم بازار سرمايه مي رساند ،معامالت قراردادهای اختيارمعامله خريد و فروش سهام شركت ايران خودرو(خودرو) با سررسيد تيرماه  1400از امروز
چهارشنبه مورخ  1400/02/15در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زير آغاز مي گردد:نماد معامالتي دارايي پايه :خودرونحوه درج قرارداد :حداقل سه قرارداد؛ حداقل يك قرارداد
در سود ،يك قرارداد بي تفاوت ،حداقل يك قرارداد در زياننماد معامالتي قراردادهای اختيار معامله خريد:ضخود-4000اختيارخ خودرو1400/04/02-1400-ضخود-4001اختيارخ
خودرو1400/04/02-1600-ضخود-4002اختيارخ خودرو1400/04/02-1800-ضخود-4003اختيارخ خودرو1400/04/02-2000-ضخود-4004اختيارخ خودرو-2500-
1400/04/02ضخود-4005اختيارخ خودرو1400/04/02-3000-ضخود-4006اختيارخ خودرو1400/04/02-3500-ضخود-4007اختيارخ خودرو-4000-
1400/04/02ضخود-4008اختيارخ خودرو1400/04/02-4500-نماد معامالتي قراردادهای اختيار معامله فروش:طخود-4000اختيارف خودرو02,/1400/04-1400-طخود-4001
آغاز دوره معامالتي اختيار خريد و فروش (خودرو) با
سررسيد تيرماه 1400

اختيارف خودرو1400/04/02-1600-طخود-4002اختيارف خودرو1400/04/02-1800-طخود-4003اختيارف خودرو1400/04/02-2000-طخود-4004اختيارف خودرو-2500-
1400/04/02طخود-4005اختيارف خودرو1400/04/02-3000-طخود-4006اختيارف خودرو1400/04/02-3500-طخود-4007اختيارف خودرو-4000-
1400/04/02طخود-4008اختيارف خودرو1400/04/02-4500-ساير مشخصات قراردادهای اختيار معامله به شرح زير مي باشد:اندازه قرارداد 1000 :سهمسقف هر سفارش100 :
قراردادحداقل تغيير قيمت هر سفارش :يك ريالدامنه نوسان :نداردروزها و ساعات معامالتي :شنبه تا چهارشنبه  9:00تا 12:30سقف موقعيت های باز و هم جهت :بدون
محدوديتدوره معامالتي 1400/02/15 :لغايت 1400/04/02ضرايب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمين اوليه ،الزم و حداقل وجه تضمين اين قراردادهاA=20% B=10%:
نسبت حداقل وجه تضمين%70 :ضريب گرد كردن 100،000 :زمانبندی فرآيند اعمال:الف)زمان تسويه نقدی :يك روز كاری پيش از سررسيدب)زمان تسويه,فيزيكي:
سررسيدامكان تسويه نقدی به كسری از اندازه قرارداد :وجود دارد.سبك اعمال :اروپايينحوه اعمال :غيرخودكارنوع تسويه در سررسيد:الف)تسويه فيزيكيب)تسويه نقدی (در صورت
توافق طرفين)همچنين نكات مهم در خصوص معامالت قراردادهای مذكور به شرح زير است -1:معامالت مربوط به اين قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طريق
كارگزاراني كه مجوز معامالت برخط در اين بازار را دارا باشند ،قابل

به اطالع كليه فعاالن محترم بازار سرمايه مي رساند ،معامالت قراردادهای اختيارمعامله خريد و فروش سهام شركت فوالد مباركه اصفهان (فوالد) با سررسيد مهر ماه  1400از
امروز چهارشنبه مورخ  1400/02/15در بورس اوراق بهادار تهران به شرح زير آغاز مي گردد:نماد معامالتي دارايي پايه :فوالدنحوه درج قرارداد :حداقل سه قرارداد؛ حداقل يك
قرارداد در سود ،يك قرارداد بي تفاوت ،حداقل يك قرارداد در زياننماد معامالتي قراردادهای اختيار معامله خريد:ضفال-7000اختيارخ فوالد1400/07/25-8000-ضفال-7001
اختيارخ فوالد1400/07/25-9000-ضفال-7002اختيارخ فوالد1400/07/25-10000-ضفال-7003اختيارخ فوالد1400/07/25-12000-ضفال-7004اختيارخ فوالد-14000-
1400/07/25ضفال-7005اختيارخ فوالد1400/07/25-16000-ضفال-7006اختيارخ فوالد1400/07/25-18000-ضفال-7007اختيارخ فوالد1400/07/25-20000-نماد
معامالتي قراردادهای اختيار معامله فروش:طفال-7000اختيارف فوالد1400/07/25-8000-طفال-7001اختيارف فول,اد1400/07/25-9000-طفال-7002اختيارف فوالد-10000-
آغاز دوره معامالتي اختيار خريد و فروش (فوالد) با 1400/07/25طفال-7003اختيارف فوالد1400/07/25-12000-طفال-7004اختيارف فوالد1400/07/25-14000-طفال-7005اختيارف فوالد1400/07/25-16000-طفال-7006
اختيارف فوالد1400/07/25-18000-طفال-7007اختيارف فوالد1400/07/25-20000-ساير مشخصات قراردادهای اختيار معامله به شرح زير مي باشد:اندازه قرارداد1000 :
سررسيد مهر ماه 1400
سهمسقف هر سفارش 100 :قراردادحداقل تغيير قيمت هر سفارش :يك ريالدامنه نوسان :نداردروزها و ساعات معامالتي :شنبه تا چهارشنبه  9:00تا 12:30سقف موقعيت های باز و
هم جهت :بدون محدوديتدوره معامالتي 1400/02/15 :لغايت 1400/07/25ضرايب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمين اوليه ،الزم و حداقل وجه تضمين اين
قراردادها A=20% B=10%:نسبت حداقل وجه تضمين%70 :ضريب گرد كردن 100،000 :زمانبندی فرآيند اعمال:الف)زمان تسويه نقدی :يك روز كاری پيش از سررسيدب)زمان
تسويه فيزيكي :سررسيدامكان تسويه نقدی به كسری از اندازه قراردا,د :وجود دارد.سبك اعمال :اروپايينحوه اعمال :غيرخودكارنوع تسويه در سررسيد:الف)تسويه فيزيكيب)تسويه
نقدی (در صورت توافق طرفين)همچنين نكات مهم در خصوص معامالت قراردادهای مذكور به شرح زير است -1:معامالت مربوط به اين قراردادها تنها به صورت برخط بوده و
صرفاً از طريق كارگزاراني كه مجوز معامالت برخط در اين بازار را دارا باشند ،قابل انجام است -2 .با توجه به راه اندازی سامانه مديريت ريس

بازگشايي نماد معامالتي(سفانو)(سرود)

بازگشايي نماد معامالتي (كاذر)

بازگشايي نماد معامالتي (دپارس)

به اطالع ميرساند؛نماد معامالتي شركت های سيمان فارس نو(سفانو)و سيمان شاهرود(سرود)پس از برگزاری مجمع عمومي عادی ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدی بدون
محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله ميباشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

به اطالع مي رساند،نماد معامالتي شركت فرآورده های نسوز آذر(كاذر) با توجه به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي ساليانه با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج
آماده انجام معامله مي باشد .مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

به اطالع مي رساند،نماد معامالتي شركت پارس دارو(دپارس) پس از برگزاری مجمع عمومي فوق العاده مبني بر افزايش سرمايه بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از
مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد .مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

 -7توقف های روز معامالتی بعد
دليل توقف

نام نماد معامالتي
وسخراج1

مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده (انتخاب اعضای هيات مديره)

وسخراش1

مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده (انتخاب اعضای هيات مديره)

وسيزد1

مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده (انتخاب اعضای هيات مديره)

وسكرد1

مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده (انتخاب اعضای هيات مديره)

وسقم1

مجمع عمومي عادی به طور فوق العاده (انتخاب اعضای هيات مديره)

قپيرا1

مجمع عمومي فوق العاده (تغيير سرمايه)

چدن1

مجمع عمومي فوق العاده (تغيير سرمايه)

سبجنو1

مجمع عمومي عادی ساليانه(تصويب صورتهای مالي)

كسعدی1

مجمع عمومي عادی ساليانه(تصويب صورتهای مالي)

جم پيلن1

مجمع عمومي عادی ساليانه(تصويب صورتهای مالي)

-8نمادهای مشمول رفع گره معامالتی برای روز معامالتی بعد
چدن1
چفيبر1
 -9سایر موارد

موردی وجود ندارد.

